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RAZPIS ZA ODDAJO KANDIDATUR ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V SENATU UL 

 
I. 
V skladu s 33. in 37. členom Poslovnika ŠS UL (v nadalj. POSSUL-3), razpisujem začetek 
kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov v delovnih telesih Senata UL. 
Obrazec za kandidaturo je priložen v prilogi. Mandat članov iz vrst študentov v delovnih telesih 
Senata UL je eno leto od dne imenovanja na Senatu UL 1 oz. pri Programskem svetu Biomedicina 
1 leto od 25. 2. 20222. Kandidirajo lahko le študenti s statusom študenta na Univerzi v Ljubljani. 
 

 I. DELOVNA TELESA SENATA UL število predstavnikov študentov  

2 Komisija za dodiplomski študij 1 član 

3 Komisija za magistrski študij 1 član 

4 Komisija za doktorski študij 1 član 

5 Komisija za pritožbe študentov 1 član in 2 namestnika 

6 Disciplinska komisija II. stopnje za študente 1 namestnik 

7 Komisija za etična vprašanja 1 član 

8 Programski svet Biomedicina  1 član 

9 Programski svet Statistika  1 član 

10 Komisija za kakovost  1 član 

11 Komisija za raziskovalno in razvojno delo 1 član 

 
Vložitev kandidatur določa POSSUL-3 v 33. členu: 

Kandidature se vlagajo na enega izmed treh možnih načinov: 

➢ al i  v elektronski obliki na e-poštni naslov ŠS UL  studentski.svet@uni-lj.si ,  

➢ ali osebno3 v vložišče-Glavno pisarno rektorata UL v uradnem delovnem času vložišča-Glavne 
pisarne, ki je odprt za sprejem v tednu od 31. 1. do 4. 2. 2022 od ponedeljka do četrtka od 8.00 
do 11.30 in od 12.30 do 15.00, v petek pa od 8.00 do 11.30 in od 12.30 do 14.00, na naslovu 
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, 

 
1 Ob pogoju, da so predlogi potrjeni na seji Senata dne 15. 2. 2022 
2 Ob pogoju, da je predlog potrjen na seji Senata 15.2.2022. 
3 Za vstop v stavbo je potrebno upoštevati ukrepe preprečevanja epidemije (npr. izpolnjevati pogoj PCT) 

  Številka: 034-1/2022 
Datum:  31.1.2022 
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➢ ali po priporočeni pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s 
pripisom “za: ŠS UL”. 

Rok za oddajo kandidatur po elektronski pošti je petek, 04.02.2022 do 23:59 ure.  
Rok za oddajo kandidatur, ki so osebno oddane ali poslane po priporočeno na zgoraj navedeni 
naslov: upoštevane bodo samo tiste kandidature, ki bodo v vložišče-Glavno pisarno rektorata UL prispele 
do najkasneje petka, 04. 02. 2022 do 14.00 ure4. 

 
Kandidatura se šteje za veljavno, če je bila oddana skladno s POSSUL-3 in je prispela v roku 
oddaje kandidatur. Nepopolne in nepravočasne kandidature ne bodo obravnavane. Obrazec za 
kandidaturo je v prilogi razpisa. Če je kandidatura oddana v elektronski obliki, kandidat/ka obrazec podpiše 
elektronsko s kvalificiranim elektronskim podpisom (npr. SIGENCA oz. drug veljaven kvalificiran 
elektronski podpis), osebno oddano kandidaturo ali kandidaturo poslano po pošti, kandidat/ka podpiše 
lastnoročno in  odda v izvirniku.  
 
Vložene kandidature so del gradiva za sejo, na kateri glasovanje poteka, in se svetnikom posredujejo 
najkasneje 24 ur pred sejo (33. člen POSSUL-3). 
 

Termin seje ŠS UL in povezava do seje sta navedena v vabilu sklica seje ŠS UL. 

Vsi kandidati se bodo lahko predstavili na 1. redni seji Študentskega sveta UL, ki bo potekala dne 
10.02.2022 ob 18. uri preko aplikacije »ZOOM«. Povezava na sejo je navedena v vabilu. 

 

Lep pozdrav.   

Nejc Donaval 

Predsednik ŠS UL  

 

Priloga:  

- obrazec za oddajo kandidature  

- izjava o varovanju osebnih podatkov 

 

 
4 Rok je določen ob upoštevanju 33. člena Poslovnika ŠS UL, sprejetega dne 19.2.2021 (s spremembo) ter ob upoštevanju 
uradnega delovnega časa vložišča-Glavne pisarne, ki bo zaradi kolektivnega dopusta dne 7.2.2022 na ta dan zaprto. 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/organi_univerze/studentski_svet/dokumenti/akti__pravilniki_in_poslovniki/
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